
Propozycja materiałów edukacyjnych dostępnych on-line

Dla kogo? Co? Gdzie?

przedszkole
i edukacja

wczesnoszkolna

programy edukacyjne dla 
najmłodszych

TVP ABC od 800 do 1300

pomysły na zabawy i zajęcia w domu 
z przedszkolakami

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola

bajki, gry i zabawy dla najmłodszych https://tuptuptup.org.pl/
gry i zabawy edukacyjne http://pisupisu.pl/
słuchowiska dla dzieci w wykonaniu 
Ireny Kwiatkowskiej

http://www.irenakwiatkowska.com/dla-dzieci

wierszyki dla dzieci do czytania 
i słuchania

http://wierszykidladzieci.pl/

Dla kogo? Co? Gdzie?

szkoła
podstawowa

zabawa z ortografią w formie dyktand, 
zgadywanek, testów

https://www.dyktanda.net/

zadania on-line z matematyki https://www.matzoo.pl/
darmowe materiały dydaktyczne https://edu.crl.org.pl/

Dla kogo? Co? Gdzie?

szkoła
ponadpodstawowa

videoblog o maturze z języka polskiego
i nie tylko

https://www.youtube.com/wiedzazwa
mi

Lekcja w muzeum historii Żydów
https://www.youtube.com/watch?
feature=youtu.be&v=KOYl2en3j9o&a
pp=desktop

Dla kogo? Co? Gdzie?
dla

wszystkich
Kujawsko-pomorska e-szkoła https://edupolis.pl/e-learnig/
ekranizacje szkolnych lektur TVP Kultura 
materiały z matematyki, języka
polskiego, języka angielskiego 
i geografii

https://www.dlaucznia.pl/

bezpłatne lekcje on-line z 
matematyki

https://pistacja.tv/

Muzeum Powstania 
Warszawskiego

 wirtualne zwiedzanie - 
godz. 9.00

 lekcja historii on-line // 
Poziom: VII klasy 
szkoły podstawowej i 
starsi - godz. 10.00

 lekcja historii on-line // 
Poziom: uczniowie 
klas I-VI 
(szkoły podstawowe) - 
godz. 12.00

 wykład historyczny // 
Poziom: licealiści, 
studenci i wszyscy 

https://www.1944.pl/

https://www.facebook.com/1944pl/
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Propozycja materiałów edukacyjnych dostępnych on-line

zainteresowani - godz.
14.00 

darmowe lektury dla 
wszystkich

https://wolnelektury.pl/

pomoce i narzędzia do lekcji 
on-line
w szkołach specjalnych

http://www.specjalni.pl/

materiały z języka polskiego – 
gramatyka, literatura, powtórki 
do egzaminów

https://xn--jzyk-polski-rrb.pl/

#terazczasnaczytanie - 
darmowe ebooki 
i audiobooki dla dzieci i 
młodzieży

https://antyweb.pl/terazczasnaczytanie-nowa-akcja-
od-legimi-to-doskonala-okazja-na-nadrobienie-
zaleglosci/

Wirtualne spacery po muzeach

https://www.matczynefanaberie.pl/zostan-w-domu-
wirtualne-muzea-dla-dzieci/

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-
slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/

WF online
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-
fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia

Lekcje z internetu
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Dodatkowo  materiały  edukacyjne  –  polecane  platformy,  strony  i  serwisy
internetowe rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

1. epodreczniki.pl
2. Portal wiedzy dla nauczycieli
3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
5. Portal lektury.gov.pl
6. Strona Centrum Nauki Kopernik
7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek 

historia
8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
9. Serwis Ninateka
10.Serwis Muzykoteka Szkolna
11.Biblioteka Cyfrowa Polona
12.Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
13.Serwis Telewizji Polskiej
14.Serwis Polskie Radio Dzieciom

http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
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